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Aan:  
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum 
 
 
 

Amsterdam, 25 februari 2018 
 
Betreft: Verantwoording subsidie 2017, inhoudelijk verslag 
 
 
De subsidie 2017 was verleend voor de volgende activiteiten: 
Actie-, informatiepunt & kenniscentrum van/voor bewoners om woon-, werk- & leefklimaat te 
verbeteren. 
Het Wijkcentrum faciliteert met vergaderruimte voor bewoners- en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 

Continueren en uitbreiden ruimtegebruik door bewoners(-groepen) en relevant netwerk. 
 
Bezettingsgraad van het wijkcentrum 
In 2017 was het wijkcentrum gemiddeld 4 werkdagen per week geopend voor inloop. Ook buiten die 
openingstijden was er vaak iemand aanwezig om informatie te verschaffen en door te verwijzen. De 
vragen waren zeer divers, van mensen die de weg kwijt waren (letterlijk, of figuurlijk) tot 
huurkwesties, klachten over buren, van vragen over uitkeringen tot de voortdurende 
onbegaanbaarheid van de trottoirs door fietsen, terrassen en huisvuil. 
 
Op bijna alle dagen van het jaar werden de vergaderruimtes van het wijkcentrum gebruikt door 
bewonersgroepen vanuit verschillende buurten. Daarnaast lessen in taal en cultuur. Ook waren er 
spreekuren en voorlichting door welzijnsinstellingen, en het wekelijkse juridisch spreekuur. 
Waar vergaderingen van buurtgerichte groepen vooral in de eigen buurt plaatsvinden, ziet het 
wijkcentrum vooral bewonersgroepen die thema-gericht zijn, en daardoor veelal 
buurtoverschrijdend. 
Deze activiteiten vonden 470 keer plaats, waarbij aangetekend dient te worden dat er weinig 
behoeft schijnt te zijn op zondagen en weekend-avonden. Afspraken op langere termijn konden niet 
worden gemaakt 2016 als gevolg van de onzekerheid over de huisvesting. 
 
Gemiddeld 2 maal per week was er overleg tussen leden van het dagelijks bestuur onderling, al of 
niet met bewoners(groepen) en organisaties. 
Er waren 7 wijkraadsvergaderingen; 
En 6 buurtenoverleggen/themabijeenkomsten. De opkomst lag steeds tussen 25 en 50 personen. Dit 
aantal bijeenkomsten is lager dan voorheen omdat plannen op langere termijn onmogelijk was. 
 
Buurt- en werkgroeparchieven worden enkele malen per maand geraadpleegd. 
Daarnaast wordt de Binnenkrant in het wijkcentrum samengesteld en opgemaakt en vindt de 
distributie er plaats. De redactievergaderingen van buurtkrant d’Oude Binnenstad worden er 
gehouden. 
 
Verdere burgerparticipatie 
In mei is het wijkcentrum mede-organisator geweest van de gesubsidieerde manifestatie Schone 
Lucht & Ruimte in Frascati; als vervolg daarop is een fietsdemonstratie georganiseerd op 22 
september, samen met vele andere organisaties. In december 2017 is vervolgens het eerste Rondje 
Stopera georganiseerd, in een poging de politiek bewegen tot actie in plaats van lapmiddelen.  
Het wijkcentrum is onverminderd doorgegaan met actie tegen de geluidsoverlast door evenementen 
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en de luchtvervuiling. Door geoormerkte giften heeft het wijkcentrum beroepszaken kunnen 
instellen, die vooralsnog steeds maar door de rechtbank worden uitgesteld.  
Een andere geoormerkte gift heeft de oprichting van de Vereniging Wonen voor Ouderen 
Nieuwmarkt-Groot Waterloo mogelijk gemaakt. 
Door middel van crowdfunding kan er een wormenhotel op de Bantammerbrug worden geplaatst.  
In het kader van Stad in Balans is een kleine subsidie ontvangen voor het project Grip op de Groei.  
Nog meer projecten? 
 
Huisvesting 
Om een jaar uitstel van ontruiming te krijgen tot 1 april 2018 is met succes een verzoek bij de 
rechtbank ingediend. Met de huidige subsidie is het onmogelijk geweest geschikte ruimte te vinden.  
De Boomsspijker viel om meerdere redenen af, toegankelijkheid heeft ook z’n prijs. Een ruimte 
waarvoor wellicht wel geld was te vinden is door alle vertragingen afgeketst. 
 
Jubileum 
Op 26 oktober 2017 bestond het wijkcentrum 60 jaar, waarvan 30 jaar op het huidige adres. Dit is 
gevierd met een vooral vrolijke terugblik door vroegere voorzitters en medewerkers. Met daarnaast 
een expositie die 60 jaar aan activiteiten besloeg, van jeugdwerk tot aksies tot luchtvervuiling. Het 
feest werd druk bezocht, waarbij opviel dat er geen vertegenwoordiging vanuit het stadsdeel was. 
 
 
Namens het dagelijks bestuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt, 
 
xxx, secretaris 
    


